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SEGURETAT CIUTADANA

BAN D’ALCALDIA

N’Antoni Siurana i Zaragoza, Alcalde-President de l’Ajuntament de Lleida, en
virtut dels articles 53.1 f) i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat  per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i vist
l’establert en la Llei 20/1985, del 25 de juliol de prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar dependència i les seves
modificacions i el Decret de la Presidència de la Generalitat 55/1982, de 4 de
febrer, sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats
a aquest fi.

Atès que les aglomeracions de persones en la via pública, en determinades
zones de la ciutat, en les que, en ocasions, algunes consumeixen begudes
alcohòliques poden produir molèsties als veïns i/o baralles i conflictes i que, a
més a més, d’una banda, les conseqüents deixalles poden ocasionar algunes
lesions i, d’una altra, tals aglomeracions són susceptibles de generar,
principalment en la franja horària nocturna, molèsties relacionades amb la
manca de descans.

És per això que, per tal de contribuir a la convivència ciutadana i a la seguretat
pública.

FAIG SABER:

Primer.- No es permet la venda ni el consum de begudes alcohòliques en la via
pública, llevat de les terrasses dels locals de pública concurrència, sempre que
disposin del corresponent permís a aquests efectes, d’acord amb l’establert en
l’article 65 i següents de les Ordenances de Policia i Bon Govern d’aquest
Ajuntament (modificació del Títol IV – Policia d’Espectacles -).

Segon.- No es permet llençar deixalles, de qualsevol tipus, a la via pública.

Tercer.- Els que incompleixin els apartats Primer i Segon anteriors, a més a
més, podran ser obligats a dipositar les deixalles o envasos en el contenidor
més adient habilitat a tal efecte.

Quart.- L’Ajuntament, en aplicació de l’article 18.2 e) de la Llei 20/1985, de 25
de juliol, en la redacció donada per la segona modificació de la mateixa,
efectuada per la Llei 8/1998, de 10 de juliol, podrà limitar, de forma
excepcional, la venda de productes alcohòlics en aquells establiments en que
aquesta activitat provoqui concentracions reiterades de clients en la via pública
i molèsties als veïns.
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Cinquè.- No es permet el consum de begudes alcohòliques de les 23 hores a
les 8 hores de l’endemà en els establiments de venda de productes
d’alimentació no destinats al consum immediat.

Sisè.- Resta prohibit pernoctar així com efectuar qualsevol tipus d’acampada en
la via pública o estar aturat en zones on s’obstaculitzi el pas dels vehicles o
vianants.

Setè.- L’incompliment del què disposa el present Ban es sancionarà de
conformitat amb la normativa aplicable.

Vuitè.- Aquest ban s’ha de fer públic en els termes previstos en el Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals i serà d’aplicació immediata, vetllant pel seu compliment,
d’acord amb les seves competències, les forces i cossos de seguretat.

Lleida,

 Davant meu,
EL SECRETARI GENERAL ACTAL.        L’ALCALDE


